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PIMEC Maresme – Barcelonès Nord impulsa mesures per 
accelerar el procés de transició energètica de les pimes  

La patronal constata que el principal problema de les empreses del territori és 
l’increment de costos energètics i d’aprovisionaments.  

Mataró, 26 de juliol del 2022. PIMEC Maresme – Barcelonès Nord ha impulsat una 
sèrie de mesures que permetran a les pimes del territori accelerar el procés de 
transició energètica en el model productiu i millorar la seva competitivitat, les 
quals han estat recollides a la segona reunió de treball sobre Economia Circular del 
consell Comarcal del Maresme al Tecnocampus per a l’elaboració d’un Pla de Xoc per 
mitigar la crisi energètica arran de la guerra d’Ucraïna i la pandèmia.  

El president de PIMEC Maresme Barcelonès-Nord, Joan Pera, ha recordat que 
l’augment dels costos empresarials és la principal problemàtica actual per a les 
empreses del territori i ha insistit en “apostar per la millora de la competitivitat, 
afrontant decisivament les dificultats de l’increment de costos energètics i 
d’aprovisionaments”. 

Per part seva, el vocal de la patronal al territori, Carles Gasol, ha exposat les següents 
línies de treball en l’àmbit local: dinamitzar la biomassa de la comarca, suport a les 
telecomunicacions amb fibra òptica i 5G al territori per afavorir el teletreball i el 
sector dels videojocs; instal·lacions de tractament del plàstic post consum per 
proveir de plàstic amb qualitat alimentaria a la indústria agroalimentària; 
adaptació del sector de la restauració marítima a les noves polítiques ambiental; i 
suport en la tramitació de subvencions i ajuts a les pimes per aprofitar les 
oportunitats de finançament. En la mateixa línia, Joan Pera ha destacat la necessitat 
“d’enfortir les relacions entre el sector públic i privat i teixir estratègies 
compartides” per a fer front a aquest escenari. “Cal vetllar per la viabilitat de les 
empreses i la productivitat”, ha conclòs.    

 

 

 


